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Διευκρίνιση 1: 

Ο πθηζηάκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηεο Ψεθηαθήο ύγθιηζεο κε βάζε πξόηππα θόζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε σο άλσ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ αλάιπζε θόζηνπο έξγσλ νκνίνπ αληηθεηκέλνπ. 

Δπηπξνζζέησο επηζεκαίλεηαη επί ηνπ ύςνπο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ, δελ 

ππήξμε παξαηήξεζε θαηά ην ζηάδην ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

ππό θξίζε δηαθήξπμεο. 

Διευκρίνιση 2: 

Πέξαλ ηνπ νξηζζέληνο ρξόλνπ, ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, γηα ηελ θαηαιεθηηθή 

πξνζεζκία ππνβνιήο δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ όξσλ απηήο, σο ήδε πξναλαθέξζεθε, ην 

θείκελν ηεο πξνθήξπμεο είρε ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα είθνζη (20) 

εξγάζηκεο εκέξεο (από 30/12/2010 έσο 27/01/2011), γεγνλόο ην νπνίν ζεκαίλεη όηη 

είραλ πεξηέιζεη ζε γλώζε νη όξνη απηήο ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο ζην δηαδίθηπν. πκπιεξσκαηηθά  ζεκεηώλεηαη όηη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο σο άλσ 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, ειήθζε ππόςε ν ηθαλόο ρξόλνο γηα ηελ Τπεξεζία 

επεμεξγαζίαο ησλ εξσηεκάησλ – δηεπθξηλίζεσλ, γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ 

απαληήζεσλ θαζώο θαη ν ρξόλνο άζθεζεο εκπξνζέζκνπ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ παξ 5.8 (ζειίδα 30) ηεο δηαθήξπμεο 02/2011.  

Διευκρίνιση 3: 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνθήξπμεο κε ΦΠΑ εθ παξαδξνκήο ζην ζεκείν ΙΙ 

2.1 ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ ΔΔΔΔ αλαγξάθεηαη ρσξίο ΦΠΑ (ζηνηρείν γηα ην νπνίν ζα 

αθνινπζήζεη ζρεηηθή δηόξζσζε ηεο δεκνζίεπζεο). ην ζεκείν VΙ.2 ηεο ίδηαο σο 

άλσ δεκνζίεπζεο αλαγξάθεηαη ν νξζόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ, ήηνη 

€2.131.900,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).  

Οκνίσο ζηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΦΔΚ ΓΓ 283/19-07-

2011, ζηνλ ειιεληθό ηύπν ( «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ», «ΔΞΠΡΔ» θαη «ΚΔΡΓΟ», θ 

26-07-2011) θαζώο θαη ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο όπνπ αλαξηήζεθε ε δηαθήξπμε 

02/2011 (http://eysed.gge.gov.gr θαη http://www.gge.gr/home/index.html ) 

αλαγξάθεηαη ν νξζόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ήηνη €2.131.900,00 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

Διευκρίνιση 4: 

ύκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκό Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ» (ΚΔΓΤ), 

θεθάιαην 10,παξάγξαθνο 2α,ζει.80 ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη όηη «γηα ηε ζεώξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ν πνιίηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ελεξγεί ηε ζεώξεζε» θαη ηε δηακνξθσζείζα ζρεηηθή 

λνκνινγία ηνπ ηΔ (ελδεηθηηθά απόθαζε 2017/2011), νη δπν εκεξνκελίεο, ήηνη απηή 

ηεο ζεώξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ηνπ  δεινύληνο ζηελ ππεύζπλε 

δήισζε, ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη.   

 

Διευκρίνιση 5: 

 Η έλλνηα ηνπ «αληηζηνίρνπ κεγέζνπο» παξαπέκπεη ζην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έξγνπ,  ε δε έλλνηα «…. ηεο πνιππινθόηεηαο κε ην ππό αλάζεζε έξγν» 

παξαπέκπεη ζηε δηάζεζε εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνπο 

http://eysed.gge.gov.gr/


ηνκείο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Β’ (πκπιεξσκαηηθνί Γεληθνί 

Όξνη Γηαγσληζκνύ , παξ. 1.6.6.1, ζει 14-15) ηεο δηαθήξπμεο 02/2011.  

Διευκρίνιση 6: 

Η ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε έλα από ηνπο ηνκείο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.6.6.1 δύλαηαη λα ηεθκεξησζεί θαη από «δάλεηα» 

εκπεηξία ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

Διευκρίνιση 7: 

O ηξόπνο πιεξσκήο θαη νη ζρεηηθνί όξνη απηήο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 1.8.2. ηεο 

δηαθήξπμεο, δηαθξηηά, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ζε απηήλ, νη δε πξνζθέξνληεο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ έλα εμ΄ απηώλ θαη όρη θάλνληαο ζπλδπαζκό ησλ 

σο άλσ θαηά πεξίπησζε δηαθξηηώλ πεξηπηώζεσλ.  

 

Διευκρίνιση 8: Σόζν νη ηερληθέο όζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ σο 

απηέο θαηά πεξίπησζε έρνπλ, θαζνξίδνληαη ζην ζύλνιν ηνπο ζην θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο 02/2011. 

 

Διευκρίνιση 9: Ωο ππεξεζίεο 4
νπ

 επηπέδνπ είλαη απηέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη ζηα 

πξνεγνύκελα επίπεδα θαη αθνξνύλ ζε ζπλδπαδόκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ από ηελ Τπεξεζία ηόζν ζηελ έδξα ηεο όζν θαη 

θπξίσο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πύιεο πρ πιεξνθόξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ αηηεκάησλ ηνπο κε πξόζβαζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πύιεο. 

 

Διευκρίνιση 10: Η ξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο firewall ζε δηάηαμε πςειήο 

δηαζεζηκόηεηαο κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε δεδνκέλνπ όηη δεηείηαη ην ζύζηεκα 

firewall λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηεο δηάηαμεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο κε 

ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο θαη παξεκβάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνύ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

από άθξν εηο άθξν πςειή δηαζεζηκόηεηα εθαξκνγώλ θαη δεδνκέλσλ (> 99,99%). 

 

Διευκρίνιση 11: Η ελόηεηα Γ.3.3.3 αλαθέξεηαη ζε ελδεηθηηθή δηάηαμε γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη ππνβνεζεηηθό ξόιν γηα ην 

ζρεδηαζκό ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θη όρη ππνρξεσηηθή ηζρύ. πλεπώο ε 

παξνρή VPN Gateways δελ είλαη ππνρξεσηηθή (ε ιεηηνπξγηθόηεηα κπνξεί λα 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πξνζθεξνκέλσλ Firewalls), σζηόζν επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο ηνπο πνπ ζα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Διευκρίνιση 12: Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ν Αλάδνρνο  ζα 

εξεπλήζεη θαη ζα κειεηήζεη κε δηθή ηνπ επζύλε, ηελ ύπαξμε άιισλ θνξέσλ ή 

πιεξνθνξηαθνύ(-σλ) ζπζηήκαηνο(-ησλ) ζρεηηθώλ κε δηαρείξηζε ζεκάησλ ή κε 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ 

ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Διευκρίνιση 13: Γεδνκέλνπ όηη ην πηινηηθό ζύζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο έπεηαη όηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ.  Ο 

Αλάδνρνο πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην γεγνλόο όηη όζν δηαξθεί ε πηινηηθή 

ιεηηνπξγία, ε Γ.Δ.Β.Ι. ελδέρεηαη λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε ην πθηζηάκελν 



ρεηξνλαθηηθό κνληέιν νπόηε θαη απαηηείηαη λα ππάξρεη κηα κεζνδνινγία 

ζπληνληζκέλεο θαη παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηεο Γ.Δ.Β.Ι. ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ελόο από ην άιιν. ην πιαίζην ηεο κειέηεο 

εθαξκνγήο πξνβιέπεηαη θαη ζρεηηθό παξαδνηέν κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

(παξ. Γ.4.1 ησλ πξνδηαγξαθώλ).                        Η κεηάπησζε από ην παιαηό κνληέιν 

εξγαζίαο ζην λέν ζύζηεκα θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα 

πεξηγξαθεί από ηνπο ππνςήθηνπο ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

θαη εηδηθόηεξα ηνπ νδηθνύ ράξηε πινπνίεζεο. 

 

Διευκρίνιση 14: Σν Helpdesk αθνξά ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο 

θακηά δηάθξηζε, επνκέλσο αθνξά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρξήζηεο π.ρ ηνπο δηθεγόξνπο. 

 

Διευκρίνιση 15: ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζεκεηώλεηαη όηη νη θάζεηο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ, ησλ δνθηκώλ ειέγρνπ θαη ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη 

ππνρξεσηηθέο ζε ρξνληθή δηάξθεηα. Η δε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (18 κήλεο) 

είλαη επίζεο ππνρξεσηηθή. Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο θάζεηο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ κεγαιύηεξνπο ή κηθξόηεξνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο κε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο απηήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δηδηθά γηα ηε 

θάζε 4  (πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο) ζεκεηώλεηαη 

όηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη ηκεκαηηθά ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρήο γελνκέλεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζεκάησλ.  Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη δελ ελλνείηαη νύηε 

είλαη απνδεθηό θαλέλα πξόζζεην ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ή νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία όπσο ε αλαθεξόκελε από ηελ εηαηξεία σο 

«πξόσξε έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο» θαζόηη ν Αλάδνρνο ζα 

παξαδώζεη ην ζύζηεκα ‘κε ην θιεηδί ζην ρέξη’ ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζα ην 

θαιύπηεη ππνρξεσηηθά κε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ ζπληήξεζεο-

ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα 2 έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

Διευκρίνιση 16: Σν έξγν έρεη ζπγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό θαη δηάξθεηα. Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηεί όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα παξαδώζεη ην έξγν κε ην θιεηδί ζην ρέξη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία (βι. παξ. Γ1 &Γ6 ηνπ παξαξη. Σ΄). 

 

Διευκρίνιση 17: Γηα ηε θάζε 4 (πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο) ζεκεηώλεηαη όηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη ηκεκαηηθά ηα 

δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρήο γελνκέλεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζεκάησλ.  Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ αλαιπηηθά ην ρξόλν πινπνίεζεο-παξάδνζεο 

θαζελόο πξνδηαγξαθόκελνπ ππνζπζηήκαηνο ή εθαξκνγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο 4. 

 

Διευκρίνιση 18: ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ δεηείηαη θαηά ηελ εθπόλεζε 

ηεο κειέηεο εθαξκνγήο σο παξαδνηέν από ηνλ Αλάδνρν ην πιάλν δξάζεσλ-πξνβνιήο 

δεκνζηόηεηαο. Η εθαξκνγή απηνύ ηνπ πιάλνπ ζα γίλεη από ηελ Τπεξεζία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν.  Δπίζεο, ζεκεηώλεηαη όηη πξνβιέπεηαη σο παξαδνηέν 

θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη νδεγηώλ γηα ην Μεηξών Δκπνξηθώλ εκάησλ 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ (2000 θπιιάδηα). 

 



Διευκρίνιση 19: Η απαίηεζε είλαη γηα  ηελ απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε 

πξνβιήκαηνο, ελώ ππελζπκίδεηαη θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ πςειή 

δηαζεζηκόηεηα πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Διευκρίνιση 20: Σν κεζνδνινγηθό πιαίζην πινπνίεζεο απνηειεί ζέκα πξόηαζεο ησλ 

ππνςήθησλ. 

 

Διευκρίνιση 21: Δίλαη απνδεθηά ηα παθέηα εθαξκνγώλ, εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο  

πνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, δηαζθαιίδνπλ ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ελόο 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Διευκρίνιση 22: Πξόθεηηαη γηα ηελ ειάρηζηε απνδεθηή κλήκε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ειεγθηώλ 

 

Διευκρίνιση 23:  Οη κεηαγσγείο ηύπνπ Α ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε 

ηθξίσκα. 

 

Διευκρίνιση 24: Οη κεηαγσγείο ηύπνπ Β ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε 

ηθξίσκα. 

 

Διευκρίνιση 25: Η ηαρύηεηα κεηαγσγήο πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή 

απαηηεηή. Οηηδήπνηε ηαρύηεξν ζα αμηνινγεζεί. 

 

Διευκρίνιση 26: Η πξνδηαγξαθή παξακέλεη όπσο έρεη. 

 

Διευκρίνιση 27: ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξόκελεο κνλάδεο UPS πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

Διευκρίνιση 28: Οη πίλαθεο ζπκκόξθσζεο ζα αλαξηεζνύλ θαη ζε κνξθή Word. 

 

Διευκρίνιση 29: Η αλεμαξηεζία ηνπ .Γ.Β.Γ. πξνζθέξεη επειημία θαη κεγαιύηεξεο 

δπλαηόηεηεο επηινγώλ ηόζν ζην επίπεδν ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζην 

επίπεδν ηνπ πιηθνύ γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλάπηπμε ή ηξνπνπνίεζε ή/θαη 

κεηαθεξζηκόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. Απηό άιισζηε αλαθέξεηαη θαη κε 

ηελ α/α 3 απαίηεζε ηνπ πίλαθα ζπκκόξθσζεο 10. 

 

Διευκρίνιση 30: Οη άδεηεο ρξήζεο ηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνύ ζα αλήθνπλ ζηε ΓΓΔ κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη πξέπεη λα είλαη ρξνληθά απεξηόξηζηεο θαη λα θαιύπηνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. ε απηό ην πιαίζην εμεηάδεηαη θαη ε επέθηαζε ησλ ππνδνκώλ 

αλ θαη εθόζνλ ζεσξεζεί ζην κέιινλ απαξαίηεηε. 

 

Διευκρίνιση 31: Αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο παξακεηξνπνηεκέλεο θαη πξνο ρξήζε 

δηαζέζηκεο πξνο ην .Γ.Β.Γ κλήκεο., θαη όρη ηελ εγθαηάζηαζε. «όζν ζέισ, όπνηε 

ζέισ θαη όπσο ζέισ θαη όρη κόλν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε» 

 

Διευκρίνιση 32: Οη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζην ίδην ην 

.Γ.Β.Γ., κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζπλνιηθή απόθξηζε ησλ εθαξκνγώλ. Αληί λα 

εθηεινύληαη ηέζζεξηο ή πέληε εληνιέο SQL ζε κηα εθαξκνγή Java, .Net θιπ, 

εθηειώληαο κία απνζεθεπκέλε δηαδηθαζία εθηεινύληαη όιεο ηηο εξγαζίεο από ηελ 



πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή. Έηζη ε κείσζε ησλ αηηεκάησλ ζην δίθηπν βειηηώλεη 

ζεκαληηθά ηελ απόδνζε. Η ππνζηήξημε Java απνηειεί αλαγθαίν ζπζηαηηθό γηα όιεο 

ηα .Γ.Β.Γ. 

 

Διευκρίνιση 33: Η Αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ππ΄ όςηλ ηε ζρεηηθή παξαηήξεζε θαη 

ζα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ ζεκείνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

δηαθήξπμεο. Θα αθνινπζήζεη δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζηα ζεκεία 

δηαθήξπμεο όπνπ είρε δεκνζηεπζεί ε αξρηθή δηαθήξπμε.  

 

Διευκρίνιση 34: Η δεκηνπξγία εθδόζεσλ (versions) γηα ιόγνπο ηαπηνρξνληζκνύ 

(concurrency) ζεκαίλεη πσο ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ή/θαη λα 

αιιάμνπλ ζε έλα ρώξν εξγαζίαο, ελώ ηαπηόρξνλα νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ παξαγσγηθή έθδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Η απνκόλσζε ησλ 

αιιαγώλ κε απηό ηνλ ηξόπν, είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο long transaction, θαη είλαη 

θξηζηκόηαηε γηα ηελ επηθύξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη γηα έξγα καθξάο 

δηάξθεηαο. Η δεκηνπξγία ηζηνξηθόηεηαο επηηξέπεη ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ λα δηαηεξνύληαη επ' αόξηζηνλ. Απηό είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο 

θαζώο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δνπλ πώο ήηαλ ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο αιιαγέο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

 

Διευκρίνιση 35: Η δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε αξρεία (data driven files) 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

Διευκρίνιση 36: Η Αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ππ΄ όςηλ ηε ζρεηηθή παξαηήξεζε θαη 

ζα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ ζεκείνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

δηαθήξπμεο. Θα αθνινπζήζεη δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζηα ζεκεία 

δηαθήξπμεο όπνπ είρε δεκνζηεπζεί ε αξρηθή δηαθήξπμε.  

 Διευκρίνιση 37: Η απαίηεζε αθνξά όιεο ηηο αλαθεξόκελεο επηινγέο. 

 

Διευκρίνιση 38: Απαληήζεθε από ηελ δηεπθξίληζε 37 δειαδή απαηηείηαη δηάηαμε 

cluster πςειήο δηαζεζηκόηεηαο active to active. 



ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΜΕΡΟ ΙΙ 

 
 







ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΜΕΡΟΤ ΙΙ 

 
Διευκρίνιση για ερώτηση 1: Η ειεθηξνληθή πύιε πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πιήξνπο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο γηα ηνλ έιεγρν θαη θαηάζεζε ζήκαηνο θάηη πνπ 

απαηηεί ηε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε θάζε θνξέα πνπ παξέρεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο 

ζπλαιιαγήο (π.ρ ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, PKI, θηι). 

 

Διευκρίνιση για ερώτηση 2:  Με ηνλ όξν «απνθιεηζηηθή» ελλνείηαη ε 

ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή ηνπιάρηζηνλ 4 Mbps (download θαη upload) γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ ΟΠ εκάησλ.                              H απνθιεηζηηθή 

ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ SLAs πνπ απαηηεί ν 

OHIM γηα ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο TMView. 

 

Διευκρίνιση για ερώτηση 3:  Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθό πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνύληαη θαη ην νπνίν ζην πιαίζην 

ηεο νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αιιειεπηδξάεη κε ην 

ειεθηξνληθό πξσηόθνιιν θαη γεληθώο κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Οη 

άδεηεο ινγηζκηθνύ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ όζνη θαη 

νη ζηαζκνί εξγαζίαο. 

 

Διευκρίνιση για ερώτηση 4: Απαηηείηαη όηη ινγηζκηθό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ παξ. Γ.4.7. ησλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

 

Διευκρίνιση για ερώτηση 5:  Πξόθεηηαη γηα ην θνξέα παξνρήο ειεθηξνληθώλ 

πιεξσκώλ θαη ηνπο ινηπνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζύζηεκα θαη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ. Ιζρύεη θαη εδώ ε απάληεζε ηεο εξώηεζεο 1 πεξί ζύλδεζεο κε θάζε 

απαξαίηεην θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

 


